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نویسی جلسات آنالین شرح و تفسیر داستانهاي مثنوي معنوي موالناخالصه

:براي شنیدن فایلهاي صوتی این جلسه، به آدرس زیر مراجعه کنید

com.persiangig.Masnawi

ھفدھمجلسۀ

؛"نحوی و کشتیبانماجراِیحکایِت"

:ی در باب کتاب مثنوی معنویاابتدا مقدمه
توانی آن را در مثنوی بیابی لب معنویت و تشنۀ حقیقت ھستی، میمولوی در این ابیات به این موضوع اشاره دارد که اگر طا

."خود"نبوِد ، فقر و"من"فقر است، فقِر دھدمیو چیزی که مثنوی به تو 

نگاه خواب؟بانِگ آب و تشنه و آَبرَجه ای عاشق، بر آور اضطراب 

ھمچو تشنه که شنود او بانِگ آبھم تو خود را َبر ِبَکن از بیِخ خواب 

کھنروِح نو بین در تِن حرِفرا سخن           مخوان اینخوان، َحیوانآب

اشد، این تشنه خواب بآن،عین حالای ھم وجود داشته باشد و در ر باشد که صدای آبی بیاید و تشنهاگر روان انسان اینطو
معنوِیزندگِی،آبی که به روح و روان تو.، یعنی مثنوی را، آِب حیوان بداناین سخنگویدمی. تشنه، تشنۀ واقعی نیست

. سازدماندگار میو روانًاکندمیکه انسان را جاوید که ھمین عشق است دھدمی"عشق"بخشد، یعنی به تو جاوید می
روح نو و حرف تازه در ،در مثنوی). دارد که در تاریکی به دنبال آب حیات رفتند" در و خضراسکن"داستانآب حیوان اشاره به (

. ی قدیمی ھستھاداستانکھنه و سخِنقالِب

)گوشواره(گوشوار ،تا که از زر سازمت من)مثل گوش(وار ، گوشھا شواین گفتهقابِل

...

ارزش را یعنی مثنوی شو، تا آن چیِز باھاگفتهوش، قابل و شایستۀ این اما برای دریافت این حرف و سخِن نو، ھمچون گ
ن تا برای تو قابل فھم باشد، پس تو این َتکنممیطوری بیان من سخنانم راگویدمیمولوی به ما مخاطبانش . دریافت کنی

مولوی است در پستان جاِنمثنوی مثل شیری ھست که. ت را بشکن و آن وقت پذیرای این سخن شوفَسَنن، یعنی را بشَک
مولوی. باید َکَشنده و مشتاق باشی،مولویبرای درک سخِن.ای وجود داشته باشد تا آن را بِکشدهَکَشندمشتاق وو باید

:گویدمیگونه اینشنوندهمخاطب و در مورد اشتیاق 

گوینده شد،َودار ُمرده ُب)سخن(ھاتف ع چون تشنه و جوینده شد              ِمسَتُم

ُگنگ و الل،صد زبان گردد به گفتنالل                   مستمع چون تازه آمد با َم

مَرَحپنھان شوند اھِلر پرده َددر آید از َدَرم                 م حَرَمچون که نا

ندَبروی،تیرانشایند آن َسبرگند                 َزور از َگد،میحَرر آید َمور َد
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و اگر شودمیباشد، زنده ھم ، سخنران اگر ُمرده و آن را بخواھد، واقعًا طالب و تشنۀ مطلب باشدشنوندهوقتی گویدمی
از در وقتی نامحرمی. شودمیو الل ملول باشد و دائمًا خمیازه بکشد، گوینده اگر صد زبان ھم داشته باشد، گنگ شنونده

حرم است، یست و ناَماست، برای کسی که شایستۀ آن نمولوی ای که در دل مِنھا و معانی، اھل حرم یعنی نکتهبیاید
یعنی تو ای انسان، اگر . پوشانندآن زیبارویان خودشان را از او میو آیدمیحرمی که درست مانند ناَم،شوندمیپنھان 

ھا د و من بدانم که او الیق این سخنحرمی بیایَماما اگر . نخواھی بردای ھم از آن شی، بھرهمشتاق شنیدن حرف مثنوی نبا
و کنندمیبند خود را باز ، رویاندکردهاند و مستور ای که خودشان را پوشاندهمعانیھست، آن اھل حرم و زیبارویان یعنی

توانیمیآن وقت است که ا بشنوی، مرسخِنوارگوشواقعًا طالب باشی و یعنی اگر . دھندمیحرم نشان خودشان را به َم
الیق و مشتاق، من پنھان ھستند، برای انساِنای که در دِلبدانم که کسی الیق ھست، معانیوقتی مند شوی و بھره

، و اگرگویممیرا به او ھانکتهپیدا کنم، خیلی َکشیسخناگر .گویممیرا ھانکتهو بسیاری از آشکار خواھند شد
.روندمیو کنندمیھم از دل من مثل دزد فرار ھانکتها کنم، خیلی پیدُکشیسخن

بعدبه٣۶٢٢دفتر دوم، بیت 

استایدانهمعنی اندر وی مثاِلای است         ، قصه چون پیمانهای برادر

ننگرد پیمانه را گر گشت َنقلدانۀ معنی بگیرد مرِد عقل                  

و ھاداستاناین آن داستان باش، به دنبال این باش که در دروِنبه دنبال منظوِرشنویمیوقتی داستانی را گویدمیویمول
. ھا توجه کن، به محتوای آنستنھفته اای ر و پندی، چه حرف و مایهھا، چه ِسافسانه

ست آنجا آشکارگرچه گفتی نیُگل گوش دار                   ماجرای بلبل و

بین بلبل و گل وجود ندارد، ولی کسی آن جریان گل و بلبلی که این ھمه در اشعار ھست را بشنو، اگر چه گفتنی گویدمی
توجه کن، نه اینکه به دنبال از بیان داستان چیست منظور اینکه تو به . ، حرف و منظوری از آن داردکندمیکه این ماجرا را نقل 

، این کار مانند این است که تو به جای دانۀ معنی، پیمانه یعنی پوسته ...زنند وبلبل که با ھم حرف نمیی که گل واین باش
.و ظاھر را بنگری

ر و ی دروغ، ِسھاداستانھا و وجود دارد، اما درون ھمین افسانه، جن و پری آورندمیھا ای که بچهی کودکانهھاداستاندر 
ھا افسانه، اما تو باید توجه داشته باشی که در این گویندمیھا سخن ھزل و بیھوده افسانهدر. ای ھستپند و حرف و مایه

ھزل بودِن ھزلیات ظاھِردر بنِد. گنج معنوی پیدا کنیتوانیمیاز آن به ویرانه تعبیر کرده است ــ مولویھزلیات ــ که و 
.بیاموزی توجه کناز این ھزلتوانیمیتو به آنچه که تعلیم است، ،ھزل.نباش

ھا ِجد است پیش عاقالنھزلھازالن   است پیِش)سخن یاوه(زلدی َھھر ِج

)ارزشنماد چیز بی: خاک(ر زر ُبرد خاکستر شودجاھل َاگیرد زر شود       عاقلی گر خاک 

اما از طرف دیگر برای انسان عاقل، . ای ھم یاوه استو سخن جدیھستند، باطنًا ھر حرف برای کسانی که اھل یاوه و ھزل
. ای بیرون بکشد و چیزی درون آن ببیندمایه و نکتهتواندمیاز این سخن یاوه ھم جدی باشد و تواندمییاوه ھم سخن حتی 

ارزش ز باچیارزشی، بیدر آن ، و در واقع کندمیارزش پیدا کند، آن را باارزشیعاقل اگر چیز بیانساِن،به عبارت دیگر
این موضوع واقعًا حرف ساده و روشنی .کندمیارزش اارزشی را ھم پیدا کند، آن را بیاما انسان جاھل اگر چیز ب.بیندمی

ست که امولوییابد، ارزشی میی باھانکتهمصداق بارِز کسی که از سخن یاوه، . است و در زندگی ما مصداق زیادی دارد
داری ھای معنیھا حرفحتی سخنان رکیک را گرفته و از آنه در بین مردم بوده، چیزھایی که در فھم عامه بوده، ھایی کجوک

که سخنان بسیار پر ، افراد زیادی ھستند و در زمان ماکه به خصوص اکنونبینیممیاما از آن طرف .بیرون کشیده است
ارزش یبرای خودشان بو در واقع آن را کنندمیو با آن بازی کنندمیاند، ولی اصًال به محتوای آن توجه نمغزی را گرفته

.اندکرده

دیگرانگفته آید در حدیِثدلبران              خوشتر آن باشد که ِسرِّ

)بیت کلیدی مثنوی معنوی(ماست آنحاِلخود حقیقت نقِداستان            بشنوید ای دوستان این د

.گویندمیسخن ھاانسانروانی ما ی مثنوی دقیقًا از وضعیت وجودِیھاداستانن این داستان را بشنوید که ای دوستا

٢٨٣۵دفتر اول، بیت 

:"نحوی و کشتیبانماجراِیحکایِت"

علت آن زیرا که فکر، خود(ھا، استفاده نکردن از فکر برای رفع بیماری روانی از اندیشه" کردنءاحتما"در این داستان بحث 
.استو خالی کردن ھر چه بیشتر ذھن مطرح ) بیماریست

در زمان قدیم علوم. نحو استعلِمِم، یعنی کسی که عاِلگویندمیخواند، نحوی به کسی که قواعد زبان عربی را می: نکته"
و عنوان دانشمند و عاِلم نسته، بهدامینحودر آن زمان کسی که علِم. اندساده بودهمختلف به گستردگی امروزه نبوده، و

حقیقت با خواھندمیداند که از راه دانش، نحوی را سمبل افرادی میِمعاِل،مولوی. آمده استدان به حساب میھمه چیز
".کنندآوری جمعسعی دارند دانش برای ارتباط با حقیقت کسانی که یا اش فالسفه و نمونه. ارتباط برقرار کنند



٣

ای شتیآمد و درون ِکروزی .پسند و مغرور بودخودپرست، خودای بود که بسیارم نحویعاِلت که حکایت از این قرار اس
:م نحوی ھم به او گفتعاِل. نه، بلد نیستم: نحو بلد ھستی؟ کشتیبان گفتتو علِم: نشست و رو به کشتیبان کرد و گفت

اما .خاطر گشت و دلش شکستشکسته،نحویخِنکشتیبان از این س. ، نصف عمرت بر فناستدانینمیتو که این علم را 
کشتیبان رو به در آن وقت، . ند و زیادی برخاستھای بلشتی را در گردابی انداخت و موجِک،تا اینکه باد.آن موقع ھیچ نگفت

م چه فھممن می: دادم نحوی جوابعاِل. آیا تو شنا کردن بلد ھستی؟ االن است که غرق بشویم: م نحوی کرد و گفتعاِل
نصف عمرت بر ای بندۀ خدا، اگر تو به من گفتی : کشتیبان گفت. بگویی، ولی نه، من شنا کردن بلد نیستمخواھیمی

نا بلد نیستی، م و تو که ششویمیچون چند لحظۀ دیگر ما غرق !که تمام عمرت بر فناستگویممیفناست، من به تو
.مطمئنًا غرق خواھی شد

.ستاینجا اصل داستان تمام ا

؛کندمیگفتن محتوا و رساندن پیام داستان به شروع مولوی

که اھل شنا کردن به حقیقت برسند، و مرد کشتیبانخواھندمییی ھست که از طریق دانشھاانساننحوی، سمبل ِمعاِل
، نه از روی ندکنمیھست، سمبل افرادی است که شنا بلدند، یعنی از روی شھود و تجربۀ شخصی با حقیقت ارتباط برقرار 

را عرفا و به خصوص "با دانش حرکت کردن"در این دریای زندگی . دریا ھم نمادی از دریای زندگی است. دانش و سواد
این موضوع در عرفان بسیار مھم است که در . زبه جستجوی حقیقت بپردا"بدون دانش"گویندمیو کنندمیمولوی، توصیه ن

.حجاب و مانِع توستدانِش تو برای درک حقیقت، ! بردارھایت دست نشاز داکنندمیآن به سالک توصیه 
با توانممیحقیقت را درک کنم و با حقیقت باشم،خواھممیبیایید با ھم به این موضوع فکر کنیم که آیا مِن انسانی که 

این کار با گویدمیده است و جواب منفی دا، پروسۀ فکر کردن و اندیشه، حقیقت را درک و تجربه کنم؟ مولوی به این پرسش
منظور از حقیقت . م حقیقت را درک کنیمتوانیمیھست که ما "متوقف کردن فکر"پذیر نیست، بلکه با فکر کردن امکان
ر یک چیز تاریخی یا معادلۀ ریاضی نیست که نیاز به سواد و خواندن کتاب یا فکر کردن داشته باشد تا ب،چیست؟ حقیقت
بلکه تجربۀ حقیقت به معنای یک تجربۀ روحی روانی است، ،گونه نیستاینحقیقت تجربۀ . وییدمطلبی بگھا اساس آن کتاب

. سوادی سازگار استدانش سازگاری ندارد، بلکه با بیگاه با سواد ودرک و لمس کردن حقیقت است و ھیچبه معنای
ترین و نوشتۀ اوست، یکی از اصلی" انستگیز درھایی ا"کتابی با نام که نویسنده و عارف ھندی" جیدو کریشنامورتی"

شما باید از دانستگی رھا شوید، ": و از اصول اندیشۀ اوست این است کهکندمیفشاریپا آن بر ھایی که ترین حرفمحوری
مانع و حجاِبآنچه در حافظه است،شما و دانِشھای شما و زیرا دانستگی و دانسته. یدتا بتوانید با حقیقت ارتباط برقرار کن

ھایتان عبور دانستهدانش و د، از فیلتر کنیمیآیا وقتی شما به چیزی نگاه مثال طوره ب".ھاستارتباط شما با واقعیت
ھمین از . شودمیحتی اگر نخواھید، باز ھم این کار خود به خود انجام .ای نداریدچارهد وکنیمیقطعًا این کار را ! د؟کنیمین

ا را از پشت فیلتر دانش و وقتی ما دنی.ھا نگاه کردن یعنی از حجاب و پشت یک پرده نگاه کردندانستهفیلتر دانش و 
محدود ، و دنیا را به ھمان رنگ، کنیممی، مثل این است که از پشت یک شیشۀ رنگی نگاه کنیممیھایمان نگاه دانسته

. بینیممیحجاب و مانع پرده و ، از پشت بینیممی

)د و تیره استکبوبرای تو معاَلاز آن رو ھمۀ(نمود کبودت جمله عاَلم میزان شتی شیشۀ کبود      داچشمتپیِش

***

یکی این موضوع، ، کندمیتر باشد، با واقعیاِت ھر چیز بھتر ارتباط برقرار تر و بدون دانشذھن انسان ھر چه خالیاز ھمین رو،
ارتباط "شان کامًال خالی است، با ھمه چیز یک وان مثال، کودکان به این علت که ذھنبه عن. ھای اصلی عرفان استاز آموزه
نیست، بلکه یک واقعیت و یک شخِص معروفوقتی کودکی شخص معروفی را ببیند، برای او این شخص،. دارند" واقعی

و با واقعیت آن فرد بینیمیمھایمان این شخص را از پشت فیلتر دانستهاما برعکس، ما. موجود است، یک انسان است
بنابراین . با آن شخص چگونه برخورد کنیمگویندمیرند و َبیمان ھستند که ما را راه میھادانسته، این کنیممیارتباط برقرار ن

ھنگامی که این . ذھن و حافظهبرای ارتباط با حقیقت، مانع و حجاب است و ابزار دانش ھم چیزی نیست، جز فکر، " دانش"
حضور خواھد داشت و با واقعیات در ارتباط خواھد بود، نه " حال"ھا فرو بخوابند و محو بشوند، آن موقع است که فکر در شدان

.با افکار و توھمات

ی ھاکتاباھل کتاب خواندن بوده و مولویگویندمیھست که با شمس تبریزیمولویماجرایی در مورد اولین دیدار :نکته
یعنی باید اھل ". قال"باشی، نه اھِل" حال"تو باید اھِلگویدمیو ابیند، به را میمولوی،قتی شمسخوانده، وزیادی می

. ریزدھا را در حوض آب میو آنگیردمیمولویھا را از کتابتبریزی شمس . تجربه باشی، نه اھل سواد و گفتن و خواندن
ھا را از حوض در کتاب. گردانمھا را به تو بر میآنخواھیمیر اگگویدمید و شمس پرسعلت این کار را از شمس میمولوی

لیات َتاز این َماین داستان در واقع َمَتل است که در عرفان سنتی.ھا خیس نشده بودند، در حالی که ھیچ کدام از آنآوردمی
ھا متلگونهاینکه در آن از) شرح حال عرفا(االولیاء عطار رُةذِکمانند کتاب َت.داردوجود دارد و ھیچ ارتباطی با عرفان نفراوان 

،این موضوعات.کنندمیھا را به راحتی باور ، آنروتیَپافراد َھکه کندمیُغُلوھای زیادی کتاب،در آن عطار ودارددفراوان وجو
این باشد،حتی اگر ھم واقعیت داشتهو ! دروغ ھستند و نوشتن این مطالب در واقع سخیف کردن عقل و خرد انسان است

کودکی و شور و شعفو امشدهروحی روانی مرا که به آن گرفتار تلیات ناراحتِیاین َمچه ارتباطی با عرفان دارد؟ھاحرف
ھا را سمبل،مولوی ھمیشه در آخر داستان!مرا آگاه کندتواندمیو نگرداندام به من بر نمیدادهحالت عشق را که از دست 

به من و تو به دروغ خواھدمیم که خودش بر این موضوع آگاه ھست و نشویمیخاطر ما متوجه ، به ھمینکندمیباز 
، بلکه کندمیای ھم به آن نزند و اشارهحرف از سمبلیسم نمیگاهھیچ، اما عطارقالب کندی جن و پری را ھاداستان

!ھا را مبھوت کندنحیرت بیفکند و آھاانسانر ذھن ھدفش از بیان این متلیات این است که د
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و اما پیام داستان؛
خطر در آب رانحوی، بیگر تو َماینجا، بدان         حو باید نه َنحو میَم

بود، نه "فکریبی"یعنی باید اھل ". نحو"نه اھل بود، "محو"اھل باید ، برای ارتباط با حقیقت،در این دریای زندگیبرای شنا 
حمالی که در بازار به شغل . بیایید مثالی از یک استاد دانشگاه و یک حمال را در نظر بگیریم. اشیاینکه اھل سواد و دانش ب

، یعنی با یک واقعیت روبرو است و دھدمیرد، یک کار مفید انجام َبگذارد و میمشغول است و باری را بر دوشش میحمالی
کندمیکاری که این استاد دانشگاه ! اطالعات استت، حماِلاما کسی که مثًال استاد دانشگاه اس. کندمیاز آن استفاده 

ریخ و شاگردان او ھم فقط به دنبال این ھستند که از مطالبی مانند تاکندمیآوری جمعرا ھاکتاباین است که انواع و اقسام 
ا یک برای گرفتن تنھوری کردهآجمعھا و منابع بیرونی، نه از خودش ــ ھا ــ آن ھم از کتابکه استاد برای آن! فلسفۀ چین

نه خودش و نه شاگردانش و نه ھیچ کس دیگری عمًال در زندگی استفادۀ مفیدی از آن دانش این فرد، . مدرک استفاده کنند
، کار کندمیاما کسی که مکانیکی یا میوه فروشی !! کندمیراق و با جالل و جبروت پیدا مُطُطپر و تنھا یک اسمکنندمین

صورتی که جامعه برعکس، چیزھای باارزش را در . دھدمیانجام " واقعی"و در واقع یک کار دھدمیرا انجام مفیدتری 
.کندمیارزش بی

در آب و دریای زندگی حرکت کنی و توانیمیخالی ھستی، آن موقع است که ، ھا و افکاراگر تو محو ھستی، اگر از اندیشه
دائمًا احساس ھاانسانما . آرامی نخواھد داشت، یعنی روح و روانت احساس ناکرددیگر در زندگی احساس خطر نخواھی

جزیی از دانش و محفوظات حافظه است و انسان به واسطۀ " خود"دارد ــ که "خود"و "ھستی"انسانی که . کنیممیخطر 
خودش را از پشت ، انسانشخصیتی ھستم یا برعکس ــ این ھم جزء دانش اوست و اینمن انسان باگویدمیآن به خودش 

انسانی که از خودش تصویری دارد، ھمیشه از این لحاظ .محو شدن، یعنی این تصویر را از خود نداشتن. کندمیفیلتر نگاه 
علت اینکه . و این تصویر را به ھم بزنند،...گویی ولھَمشخصیتی، چه آدم ُمکه به او بگویند چه آدم بیکندمیاحساس خطر 

اما وقتی مِن انسان از . طه با یکدیگر تا این حد تشویش داریم، ھمین ھستِی کاذِب روانی و ھمین شخصیت استما در راب
.خطری دارمشم، اینجاست که احساس امنیت و بیمحو با،این شخصیت

ور ُبَود زنده، ز دریا ِکی َرَھد؟ر نھد             آِب دریا ُمرده را بر َس

که در زندگی حرکت دھدمیاجازه و آوردمیرو را تجربه کرده، "محو"ُمرده و رده، یعنی کسی که بر نفس، ُمزندگی به فرد
نھد، یعنی در بطن زندگی، به به کند، آب دریا او را بر سر میبر نفس یعنی ھمین محو شدن را تجرمردِن،اگر فرد. ندک

را گیریم، چاما ما با زندگی ُکشتی می. گیردمیشتی ن، با زندگی ُکدکنمیاین فرد در زندگی تقال ن. دھدمیراحتی حرکت 
. ایمکه مرگ بر نفس را تجربه نکرده

کندنتجانتا نباشد زحمِتاز ُمردنت               رو بمیر ای خواجه قبل

وینی چنان مرگی که در گوری َروی                 َرکه در نوریآنچنان مرگی 

***

وقتی مرگ بر نفس و محو شدن را تجربه کردی، آن موقع است که در دریای ست که در اینجا به این معنا"ُمرده"بل سم
ولی اگر زنده باشی، یعنی اھل . ای که در سطح دریا به راحتی شناور است، ھمچون ُمردهکنیمیزندگی به راحتی شنا 

در اینجا به معنای "زنده"سمبل . شویمیاز این دریای زندگی رھا ن، دائمًا من چنین و چنانم کنیتالش و تقال کردن باشی، 
م با فکر زندگی کنیم، مانند وقتی که پشت دوچرخه خواھیمیاکثر ما .استو با زندگی ُکشتی گرفتن دائمًا فکر کردن 

کنیم، اما اگر یا شنا سواری م دوچرخهتوانیمیمان فکر کنیم، ننشسته باشیم یا در حال شنا کردن باشیم، اگر به حرکات بدن
یکی برای حفظ آن ارگانیسم مثًال ھنگام شنا خودمان را به آب بسپاریم، خود به خود بدن و کل ارگانیسم و روان و جسم 

ھم بهکندمیکه در زندگی خیلی فکر انسانی . دھدمیخود انجام ه ن کار را خود بدارد و آو آن را نگه میشودمی
اشید که فکر را توجه داشته ب. و دخالت دادن فکر در زندگینده بودن در بیت دوم، یعنی با فکر زندگی کردنز.ستگونه اھمین

.بریم، به کار نمیو امکانات را برای انسان به ارمغان آوردهکندمیفکری که مشکالت مادی انسان را برطرف به معنای 

)بر فرق سر نھدتو را ، بحر اسرار(ر بحِر اسرارت نھد بر فرِق َسبشر          ُمردی تو ز اوصاِفچون ِب

.بینیو میشویمیمتوجه ابی، یھا را در میآن.شودمیکار حقایقی ھم بر تو مکشوف و آشھنگامی که بر نفست بمیری، 

)در ِگل ماندنطالحی شبیه به اص(ایبر این یخ مانده،این زمان چون خرایخواندهر میلقان را تو َخای که َخ

با حقیقت ارتباط خواھندمیبه اصحاب علم نحوی، یعنی کسانی که اھل دانش ھستند و با دانش کندمیمولوی در اینجا رو 
چیز را دریافته و ھمه چیز ھمهکندمیھایی که دانش و دانشمند شدن دارد، این است که فرد تصور یکی از آفت. برقرار کنند

که ھمه چیزدان کندمیخیال و کندمیسریع و به راحتی اظھار نظر شزند، او در موردداند و ھر کسی که حرفی میرا می
فرض "خر"ست و به تعبیر مولوی خودش، دیگران را نادان، احمق و َپدانستِن دان ع این ھمه چیزَباز طرف دیگر به َتو ! است

که دیگران را خر ای کسیگویدمیو و سواد ھستند سانی که اھل دانش به ھمین افراد، ککندمیرو ،مولوی.کندمی
! رفته ھستیدر ِگلمانی و در ارتباط با حقیقت، مثل خِر، تو در دریای زندگی، خودت وا میدانیمی

این جھان بین این زمانفناِی،کَنامۀ زمانی در جھان                گر تو عّل

)روش و طریقه: نحو(محو آموختیمحِوتا شما را َنر دوختیم            نحوی را از آن َدمرِد
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صحبت کنیم و شما را از علم محو ،رو قصۀ مرد نحوی را برای شما بیان کردیم، که در مورد نحواز آن یعنی"دوختیمدر از آن "
.و محو شدن آگاه کنیم

کلمات اول در مصرع اول، به معنای حقیقت (شَگرف یابی، ای یاِر" آمدْمَک"در ِف صرف       رقفِه فقه و نحِو نحو و َص
)کندمیھا زیاد استفاده از آنمولویھایی ھستند که ، این تکراِر کلمات، قالب...ھستند، مثل حقیقت فقه، حقیقت نحو و

علوم و سرچشمۀ ھمۀ علوم را باید نحو و صرف، یعنی باطِنوفقهو باطنحقیقت!عزیز من، ای یار خوبای گویدمیمولوی 
در واقع این را . ھم یعنی محو، فنا و نیستی، نبودن خود و از خود چیزی در ذھن نداشتن"آمدَکْم"و پیدا کرد"آمدَکْم"در 

جو، نه از کتاب، نه از قیل و علوم را از خودت بیعنی این حقیقت و باطن . که خود واقعیت ندارد و پنداری استویمتوجه ش
و که این علوم را با عرفانمنظور مولوی از علوم، علومی مانند ریاضی و شیمی و فیزیک و مانند اینھا نیست، !قال

بلکه مولوی در زمینۀ معنویات سخن . توان ار خودشناسی گرفتنی، مسلم است که این علوم را نمیپیدا کخودشناسی
:گویدمیو کندمیمولوی از علم تحقیقی و علم تقلیدی در جاھای مختلف صحبت .ویدگمی

رونق استر آن ُپدائمًا بازاِریقی حق است             تحقعلِممشترِی

کان ھم آِن ماست،ستهَشْنما خوش و ِبماست                جاِنتقلیدی وباِلعلِم

، کندمیھود پیدا گیریم و علم تحقیقی یعنی علمی که انسان از روی ُشھایی که ما از بیرون مییدی یعنی دانشعلم تقل
علم ،خواندن کتاب در مورد روح و روان. ، نه دانش از روح و روانکندمیرا در خودش متحقق روح و روانخود و آگاھی از یعنی 

ھای روحی درونًا کیفیت،بی و شھودی که فرد خودشتحقیقی نیست، بلکه از نظر مولوی علم تحقیقی علمی است تجر
ھا صحبت و آن موقع که از آن. از آنھا صحبت کند،شد و اھل تجربه باشد و بعدروانی خود را تجربه کند، خودش آن را بچ

.این و آن، نه از دانش و کتاِبکندمیخودش صحبت دارد از واقعیِت،کندمی

***

اندیشی یعنی منفی"ءاحتما"این لم، لم . کندمیدر کار ، عدم و نیستیو در واقع درک فنا"آمدَکْم"می را برای درک مولوی ِل
جواب ؟توان دریافترا می"آمدَکْم"با پرھیز از چه چیزی . استو دوری جستن ای عربی به معنای پرھیز کلمهءاحتما. ھست

اندیشی نه به معنی آن چیزی که در منفی. را داشتناندیشیکیفیت منفییعنی ھمان مشخص است، با پرھیز از فکر،
به داریم"اندیشیمثبت"تعریفی که ما از بلکه . نباشاندیشمنفیباش یااندیشمثبتگویندمیجامعه مصطلح است که 

که کنممییعنی مثًال االن به این فکر ، نوعی خون به خون شستن استاین معنی است که من فکر را پس از فکر بیاورم که 
شخصیتی ھستم، پس باید متشخصانه حرف بزنم، و که چون آدم باکنممیشخصیتی ھستم و بعد به این فکر من آدم با

یا "اندیشیمنفی"اندیشی، چیزی به نام این مثبتدر مقابِل،...چون آدم متشخصی ھستم، پس قابل احترام ھستم و
فکر، جریان تفکر س از فکر نیاید، یعنی با تماشا کردن و مشاھده کردِنھست که به این معنی است که فکر پ"ءاحتما"ھمان

و پذیرد خود پرھیز از فکر تحقق میخود به روند فکر، با مشاھده کردِن. و دیگر فکری نخواھد آمدشودمیخود به خود قطع 
حالِتآن شودمیه قطع و زمانی ک. شودمیدر ذھن، قطع "ھویت"و "من"و "خود"سازی، یعنی ساختن "خود"روند 

شودمیروان و ذھن متحقق دروِن، فنا و نیستی، "آمدَکْم"فکر، حالت عدم و نیستی، حالت ھیچ بودن، حالت نبوِدفکری،بی
زمانی که . ھمین است"مدیتیشین و مراقبه"اصل اساسی . کندمیرا، یک عدم و نیستی را تجربه "ھیچ"و انسان یک 

با واقعیت در ارتباط خواھد قرار خواھد گرفت، " حال"ت که در ، آن موقع اسگیردمیی و فنا و عدم قرار انسان در کیفیت نیست
که مولوی آن را به عنوان یک روش برای تمرین کردن پیشنھاد گویندمی"ءاحتما"به آن که،بود و مشغول به افکار نخواھد بود

و باید آن را تجربه کرد و شودمیوت روح و روان اندیشی، باعث ُقگرش منفیو نءاین احتماگویدمیو دھدمیو ارائه کندمی
.از آن صحبت کردشودمیبدون تجربه ن

ھافکر، شیر و گور و دل چون بیشهھا           ز اندیشهءکن، احتماءامحتا

و تصور ،یعنی کنترل کردن، یعنی من فکر نکنمءماکه احتکنندمیبسیاری از افراد فکر . و پرھیز کنءاحتما، از فکرگویدمی
نیست که من بنشینم و خودم را از نظر روانی سفت کنم تا طوراینکه در حالی . آیدمیداین کار با زور زدن به وجوکنندمی

و ) Discipline(نه با دیسیپلین شودمیمتحقق ءاین کار شدنی نیست، بلکه با مشاھدۀ فکر ھست که احتما. فکر نکنم
اش دل ھای زیبای روحی را که بیشهنند یک شیر گرسنه است که آن حالتفکر ماگویدمی. کنترل و تکلیف کردن به خود

ه شدن دل انسان و شکفته شدن کردن و محو ــ باعث زندءو نبوِد فکر ــ یعنی احتما. بلعدخورد و میانسان است، می
.شودمیھای زیبای روانی انسان حالت

)کچل: َگر(ر استَگفزونِی،ز آنکه خاریدنواھا َسرَور است               ھا بر َدءتمااح

یعنی وقتی با فکر . شودمیرا بخارانید، این گری و کچلی او بیشتر که کچل استاگر کسی کچل باشد، و شما آنجا
و چه را حل کنم، چه کار کنم " خود"م تا مسئلۀ بخواھی مسئلۀ فکر را حل کنی، اینکه به این فکر کنی که من چه کار کن

. این خودش مانع استخودش یک فکر است،" چه کار کنم"که تا نفس را برطرف کنم، خود ھمین سوال راھی پیدا بکنم 
ھمین ھم یک فکر است، خود به خود وقتی این موضوع را متوجه بشوی که خوِد! به این نکته توجه داشته باشگویدمی

کیفیت ھمان خاراندنی را دارد که کچلی را ،فکر پس از فکر! خارانیدیگر نمی. اب این سوال نخواھی رفته دنبال جودیگر ب
. عدم را تجربه کند،انسانشودمیمراقبه است که باعث پرھیز کردن از فکر و کیفیِت. کندمیبیشتر 

را با جایی که خونی شدهد توانیمیشما نگویدمیواردداندیشی مانند بیت باال است که معنی مثبتمحتوای این بیت ھم 
،شودمیخونی ،دوبارهآنجا خون بشویید، چرا که 
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است و محالمحال ،شستنخونبهخوناست و حال            ادراِک آن، قال آفِت

***

)شودمیباعث قوت روحی روانی ءاحتما(نت ببینجاِتَون ُقُکءاحتمادوا آمد یقین    اصِل،ءاحتما

و یمحیف است که کلمات و اشارات مولوی را بخوانیم و تنھا شروع به تعریف و تمجید از مولوی کن. ین را باید تجربه کنیماما 
را تجربه کنیم و ببینیم ءماواقعًا جا دارد بنشینیم و در خلوت و تنھایی، کیفیت احت. ه بگوییم و کالم را در ھمین حد بگذاریمه َبَب

.کنیممیای پیدا چه حالت زیبای روحی،بعد از آن

س؟َکد اندر داِملیک او ِکی ُگنَجس        عشق است و َب،صید راآنکه ارزد 

صید کرد، عشق به دست آوردنی شودمیاما عشق را ن. است"عشق"آن چیزی که واقعًا ارزش دارد، فقط گویدمیمولوی 
و آیدمیآقایی نزد کریشنامورتی مطلبی به این مضمون ھست که "کریشنامورتیجیدو "ی ھاکتابدر یکی از . ستنی

ھای زندگی موفق در ھمۀ زمینهپول و ثروت زیادی دارم و ، شغل خوب و مه چیز دارم، ھمسر و فرزندان خوبپرسد من ھمی
توانم بدانم عشق را چگونه میخواھممیام، اما دگی به دست آوردهمه چیز را در زنو مقام اجتماعی خوبی دارم و ھامشده

نسانی که ذھنش کیفیت ا: گویدمیخندد و کریشنامورتی می! به دست بیاورم؟ راه به دست آوردن عشق را به من بگویید
گونه ھم ھمینعشق را که چیزی را باید کسب کرد،کندمیکننده پیدا کرده و ھمه چیز را با این دید نگاه کاسبی و کسب 

که مانند طور نیستاین. یافتنی نیستای نیست، کسب کردنی و دست رتی که عشق اصًال این چنین مقولهدر صو. بیندمی
که این. ، خودش مانع متحقق شدنش استھمین به دنبال آن بودن. و آن را به دست بیاوریشثروت باشد و بروی به دنبال

نیست که برایش دام بگذاری و آن را طورعشق اینھمین، یعنی ، یعنی "س؟َکد اندر داِمنَجُگی لیک او ِک"گویدمیمولوی 
:قضیه، برعکس استبلکه . صید کنی و به دست بیاوری

او رویدام بگذاری، به داِماو شوی            تو مگر آیی و صیِد

یعنی خودت باید صید . ارد و آن ھم این است که تو بیایی و صید آن شویمواجھه با عشق، طریقۀ برعکسی دگویدمی
که خود شودمیخیزد و مشخص اینگونه برمیای است که از غزلیات مولوی بهاین دقیقًا تجر. تو را بگیرد،عشق شوی و صید

:ای داشته استچنین تجربهمولوی

؟صیدی که بترسد از رھاییهدیدهکه جھان، ب، چو  آھو    ما تو ھمچو شیری، من اسیر توَنَص

آن را صید کنی، نه اینکه بخواھیکهاینصید شد، نه باید گویدمی. کندمیتشبیه عشق را به شیر و خودش را به آھومولوی 
.صیاد باشی

***

صید بودن خوشتر از صیادی است)آھسته آھسته(ستست َپگوید به گوشم َپعشق می

)آفتاب بودن را رھا کن(ه شو ّرَذ،آفتابی را رھا کنه مشو                   ّرخویش را َغگوِل من کن

ن، پروانه باشُکشمعی َمدعوِیخانه باش                 بر َدَرم ساکن شو و بی

!چیست؟دانی نیستچه ، "ھستی"رۀ َغاست               "نیستی"در ،حقکارگاه ُصنِع

جایگاھی است که "نیستی"آن ، کنممیوقتی مِن انسان، نیستی، فنا، عدم، نبودن و ھیچ را تجربه گویدمیمولوی 
ن ھویت داشته باشی، من ایخواھیمی، باشیمی" ھستی"اما تو غرۀ . دھدمیش را در آن نشان انعُصو کار،حقیقت

را فقط به دیگران "من این ھستم و آن ھستم"نه آنکه این . زنیمیو برچسب ، بر خودت لیبل کنیمیھستم و آن ھستم
!کنیمیچیزی ھستی و خودت را چیزی فرض کنیمیبگویی، پیش خودت و برای خودت فکر 

)ساکت: تصاِم(اش رخویش والی کم َتاز وجوِدت شو و خاموش باش                  پس رو و صاِم

خاموشی فقط به معنای خاموشی . پس برای اینکه عدم و نیستی را تجربه کنی، برو و سکوت و خاموشی را تجربه کن
وش نیستیم و ما درونًا اصًال خام. یعنی فرو خوابیدن فکرخاموشی درونی است،، ست، بلکه منظورنیو حرف نزدنبیرونی

پس برو و خاموشی و ، ...شبآخر تا کندمیکر شروع به حرف زدن م فشویمیکه بیدار از صبح. زنیمدائمًا داریم حرف می
والی تراشیدن ھم به ھمین معنی . که چرا چنین یا چنانمکنیممیما دائمًا خود را مالمت ھم . درونی را تجربه کنسکوِت

مالمت .نکن، دست از مالمت خودت بردارخودت را مالمت ھم گویدمی. کنیمیاست که تو داری خودت را پیوسته مالمت 
.خود، در حقیقت بر ھم زدن سکوت درون استکردِن

اودیواِرْفدصآن حجاِب چون "              بحر کو؟: "ر در بحر گویدَھچون ُگ

شودآفتابش میتاِبابِرشود                  حجابش می" کو"گفتِن آن 

وقتی یک گوھر و گویدمی. است و گوھر ھم من و تو ھستیم"خود"سمبِل،صدف. معنا و زیبا ھستندیار پربساین ابیات، 
ذھنی به دنبالش گفتن و به صورت " کو"ھمان ت؟ و آن حجاِب صدف، دیوار آن ھست،که دریا کجاسگویدمیمروارید در دریا 

.ردماند که جلوی تابش آفتاب حقیقت را بگیرفتن، به ابری می
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رضایت و آرامش خواھممیکه دنبال حقیقت باشی، ھمین که من بگویم ینھمگویدمیاینجا نکتۀ خیلی جالبی ھست که 
جستجو کردن معنوی، باعث دور . زندل آرامش بودن، آرامش را به ھم میخاطر و سعادت را به دست بیاورم، ھمین به دنبا

. شودمیافتادن از معنویت 

شویآن بینش خود میعاشِقوی                         َدیو مبینی سرابدور می

که به تو پیوسته است و آمدهشده                       آنت حجاِبزَمعیِن آن َع

که تو آن را ذھنًا و در بعدھا خوشبختی و اینکه آینده چه خواھد شد، یک سراب استسعادت و چیزی به عنوان گویدمی
!طلبیدیگران آب میازو ایتا زانو در آب جوی است، ولی تشنهتو در حالی که پاِی. رویو به دنبال آن میکنیمیرش تصو

کهاین،توگرِین عزم و جستجویھم. دنبال کسب خوشبختی و رضایت درونی ھستیبه . ایدور شدهسراِبعاشق آن 
.تو شده استحقیقِتحجاِبھمینرھا شوم، خواھممیخوشبخت شوم، خواھممی

جوز این و آن تو آب،غافل از خودجوتا به زانویی میان آِب

***

؛ابیاتی دیگر از مولوی در ھمین رابطه

!خودی، یار چه کار آیدتسی که بیو آن نَف!              و خار آیدتَفسی که با خودی، یار چآن ن

ی چو بھار آیدتخودی، ِدسی که بیو آن نَفای     ، ھمچو خزان فُسردهسی که با خودیآن نَف

رسد به این ابیات،تا اینکه می

قرار شو، تا که قرار آیدتبیعاشِقتوست             قراِراز طلِب،قراریتجملۀ بی

گوار آیدت،نی، زھرر ُکگوارش َارِکتوارش است              گگوارشت، از طلِبجملۀ نا

)نرسیدن به آرامش و مطلوبت: مرادیبی(ھا، ھمچو نثار آیدت ورنه ھمه مرادتوست               راِدُماز طلِب،رادیتُمجملۀ بی

ه خاطر اینکه ب! چیست؟ به خاطر اینکه طالب آرامش ھستیو نرسیدن به مطلوبت آرام بودن تو قراری و نادانی علت بیمی
این سه بیت این را .ایآرام گرفتهبینی که یکبارهآن موقع می. دست از جستجوی آرامش بردار. کنیمیآرامش را جستجو 

.بگوید که این جستجو کردن و طلب کردن، مانع استخواھدمی

***

ر ُکُھنخویشتن بینی در آن شھخود تسلیم کن                   ،تو ببند آن چشم و

وقتی این کار را کردی، وقتی دیگر به دنبالش. چشم جستجوگرت را کنار بیاور، ذھن را مرتب به دنبال خوشبختی نفرست
به دنبال خوشبختی و فردا و دائمًا،ذھن. خواھی دید،عشقِنُھدر آن شھر ُکخودت را گیری و نبودی، به یکباره آرام می

.شبخت بشومفردا خوگویدمیآینده است، مرتب 

اوت ھر روزی بھانۀ نو نھدمھلت دھد                 عمر اگر صد سال خود

***

اینکه خاموشی و سکوت را تجربه کن؛خالصه 

شی تلقین ُبَودحریان را خاُمَبد                     چوبین ُبَوِبرَکاین خموشی َم

نوش شوحریِفوآنگھان چون لب، گوش شو        لب و بیچند گاھی بی

خواجه یک روز امتحان کن، ُگنگ باشاِز فاش؟                     چند گفتی نظم و نثر و ر

گوش شدن و حریِف نوش شدن را، تجربه کنیم و به صرف لب و بیو خاموشی را، این بیبا این امید که ما بتوانیم این گنگی 
.مان از ابیات و سخنان مولوی، اکتفا نکنیمدن ذھنر کرُپ

":با پیر بلخ"این داستان، از کتاب جعفر مصفا دربارۀز محمدای انوشته
ھای آن، خودنمایی و تظاھر است که در اینجا مولوی مرگ از جمله دانش" ھستی"یا " خود"ای ھھا و جلوهیکی از کیفیت

. بود" نیست"بود، باید " محو"در گرداب زندگی باید گویدمیمرد نحوی، کشتیبان در جواب. نحوی را سمبل آن گرفته است
ھستی، مدام اسیِراِنزنده که مترادف است با انسانساِن. انسانی که در محو و عدم است، ایمن از ھر گونه خطر است

، بیشتر در کندمیزند و تقال پا میولی ھر چه بیشتر دست و. گیردمیشتی ، با زندگی ُککندمیزند، تقال دست و پا می
.شودمیھای زندگی پیچانده گرداب

نیًا اسرار ورای ثاا چیزی برای به خطر افتادن ندارد،اما کسی که ھستِی خود را به دریای عدم بسپرد، اوًال ایمن است، زیر
پس باید بر . "رد بر فرِق َسَھبحِر اسرارت َن". نمایندسرار حقیقت، خود را بر او باز میھا، یعنی اھا و تعّینھستی، ورای دانش

. ای، بمیرین محصور نمودهتعیِّای و جان خود را در یک سبوی ُمساخته" خود"، یی که از آنھادانستهاوصاِف بشری، یعنی بر 
ن، مولوی از زبان خودش در پایان داستا. نمایندخود را بر تو باز می،ن است که اسرار ناشناختهُیَعتنھا در مرِگ بر ھستی و َت

یعنی این مناظره را آوردیم برای اینکه حکمت محو ،"تا شما را نحِو محو آموختیمر دوختیممرد نحوی را از آن َد": گویدمی
. نفسه استکیل دھندۀ ھستی و خوِد صوری و فیھای تش، حکمتی که مفید است و ورای دانشبودن را بر شما باز نماییم
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****
:ستانپیام دا

ھا و استفاده نکردن از فکر برای بیماری روانی مطرح است، زیرا که فکر، از اندیشه" کردنءاحتما"بحث ، در این داستانــ
به جستجوی خواھدمیبه عبارتی با فکر ی ذھن یاھادانستهبا دانش و انساِن در بند نفس اصوًال.علِت آن بیماریستخوْد

ھا و پشت یک پرده به دنیا و واقعیتیعنی از حجابھادانستهاین انسان از فیلتر دانش و .یابدحقیقت بپردازد و به آن دست
با حقیقت، مانع و برای ارتباط" دانش"بنابراین . بیندیش میھادانستهو مسلمًا دنیا را محدود به ھمان ذھن و کندمینگاه 

را از دست بدھد احساس " خود"و " ھستی"انسانی که .فظهحجاب است و ابزار دانش ھم چیزی نیست جز فکر، ذھن و حا
یعنی اھل تالش و تقال کردن ،باشی"زنده"توی انسان اگر از لحاظ روحی روانی ــ به تعبیر مولوی ــ . کندمیناامنیخطر و
ی، از این دریای شتی گرفتن باشکنی، دائمًا در حال فکر کردن و با زندگی ُک" چنین ھستم و چنان ھستم"، دائمًا باشی

.شویمیزندگی رھا ن

این موضوع یکی از .کندمیھر چیز بھتر ارتباط برقرار تر باشد، با واقعیاتتر و بدون دانشــ ذھن انسان ھر چه خالی
حضور " حال"ھا  فرو بخوابند و محو شوند، آن موقع است که فکر در ھنگامی که این دانش.ھای اصلی عرفان استآموزه

پس نتیجه اینکه برای شنا در این دریای زندگی، برای .داشت و با واقعیات در ارتباط خواھد بود، نه با افکار و توھماتخواھد
" محو"اگر تو اھل . دانشبود نه اھل سواد و " فکریبی"یعنی باید اھل ، "خود"بود نه اھل " محو"ارتباط با حقیقت باید اھل 

ذھنی خالی شوی، و افکاِرھا اگر از اندیشهات ذھنت نداری وفوظسطۀ دانش و محواه تصویری از خودت بباشی، یعنی
زندگی به فرد . داشتس ناآرامی نخواھد روح و روانت احساآن موقع است که زندگی حرکت کنی و در آب و دریایتوانیمی

ای یار . که در زندگی حرکت کنددھدمیو اجازه آوردمیرو را تجربه کرده" محو"ُمرده و ، ، یعنی کسی که بر نفس"ردهُم"
به " احتماء"ِلِم . توان پیدا کردیعنی محو و فنا و نیستی می"آمدَکْم"و سرچشمۀ تمام علوم را در حقیقت و باطن ! خوب

مشاھده کردن با،کر نیایدف، به این معنا که فکر پس ازاست" اندیشیمنفی"و دوری جستن یا ھمان کیفیت معنای پرھیز 
فکر، نبوِدفکری،بیآن حالت شودمیو زمانی که قطع .و دیگر فکری نخواھد آمدشودمیخود قطع ه جریان فکر خود بفکر، 

ھم " مراقبه"اصل اساسی مدیتیشن یا . شودمیروان و ذھن متحقق دروِن"آمدَکْم"عدم و نیستی، حالت ھیچ بودن، حالت 
.ھمین است

ای کسب کردنی و دست یافتنی مقوله" حالت زیبای درونی"یا ھمان " عشق"ت که اصوًال مھم دیگر نیز این اسیک نکتۀ
ھمین به دنبال آن بودن، خودش مانع متحقق شدنش .اینطور نیست که به دنبال آن بروی و آن را به دست بیاوری. نیست
قتی این کار را نکردی، سکوت و و. پس چشم جستجوگرت را کنار بیاور و ذھن را مرتب به دنبال خوشبختی نفرست. است

.عشق شدی و خود را در شھر ُکُھن عشق خواھی دید" صیِد"خاموشی ذھن را تجربه کردی، آن وقت است که تو 

***
حقیقی ــ علم ــ علم تآمدَکْممرگ بر نفس ــ اھل دانش ــ نحو ــ بۀ حقیقت ــ دانش ــ دانستگی ــ شھود ــ تجر:موضوعات
. اندیشی ــ نیستینفیمتقلیدی ــ 

***
http://www.panevis.net/molana/masnawi17.htm )١٧جلسۀ(مربوطهلینک جلسۀ

http://www.panevis.net/molana/masnawi.htm لینک جلسات شرح مثنوی معنوی

:برداری و تنظیم ازخالصه
notehaftom@gmail.com

:براي شنیدن فایلهاي صوتی این جلسه، به آدرس زیر مراجعه کنید

com.persiangig.Masnawi


